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DIINGATKAN : Gaya dan medan listrik merupakan besar;ri-b€Jtan veldor.
Potensial listrik dan tenaga potensial merupak.arr besaran-besaran skalar.
permitivitas hampa : s0 : B,B5 .L\-Lz C2/Nnrz
tetapan Coulomb : k6 : 

* 
- gJ 0e Nmz/C:z

1.a. Dua muatan titik Q : F) 16 pc berada pada posisi (0,0,0) t]a'' q : (-) 20 pC berada pada
posisi (0,3,0) daiam sistem koordinat kartesis (kocrdinat 

-dinyatakan 
dalam meter).

Tentukan/nyatakan gaya elektrostatik yarrg dialami oleh muatan 4!

b. Diberikan 3 rnuatan titik : -Cr 
= (+) 64 pC di (0,0,0), e, = e) 125 pC di (3,0,0) dan q : (+) t

pc di (0,4,0), system koordinat kartesis dalam meter. caril:rh gaya yang dialami ol"h -uu,- q,
Petunjuk : Gambarkan masing-masing sistem tersebut pada soal a. dan b.l

2. Diberikan muatan Q : $) 2 mC terdistribusi merata/homogel pada kulit bola
dan berpusat di (0,0,0) dan rnuatan titik q - (-) 1 pC.
a. Cari gaya yang dialami olel muatan q dan teDaga potensrialnya jika ia berada pada sumbu-X

dan berjarak 30 cm dari titik asal (pusat koordinat) !
b. Cari gaya yang dialami oleh muatan q dan tenaga potenr;ialnya jika ia berada pada sumbu-y

dan befarak 10 cm dari titik asel (pusat koordinat) ! .
Petu4iuk : Gambarkan masing-masing sistem tersebut pada soal a. dan b.!

3. Muatan (+) Q berbentuk garis.lurus panjang z membujur pada sumbu-y dan titik p pada posisi
(0y,0) seperti gambar di bawah.
a. Jika muatan tersebut di atas tedistribusi homogeny, cari :medan listrik dan potensial listrik di

ritikP!
b. Jika muatan tersebut di atas terdistribusi menurut pers;tmaan 1(y) = ay dengal a berupa

tetapan positip, cari nilai a dinyatakan dal am e dan Lt
c. Dengan distribusi muatan seperti pada soal b, lalu diletaklcan muatan

besar gaya yang dialami oleh q dantenagapotensial q!
titik (-) q di ritik P. Cari


